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DIANTEA
Professional coloració sense amoníac-sense Resorcinol PPD-no

Delicat, fragant, gran cobertura gris, color perfecta i duradora, màxim respecte a la pell i el
cabell: són les principals qualitats del color cabell nou DIANTEA. Aquestes
característiques deriven d'un minuciós estudi i una anàlisi de totes les matèries de les
quals es compon. S'eliminen, per tant, amoníac, resorcinol i PPD (p-Phenylenediamine),
substituint-los amb altres ingredients menys agressius i més funcionals. També això es va
enriquir amb cremes hidratants a to, suavitat i lluentor al cabell i ceramides a recuperar i
mantenir la barrera de la pell. També, segons les normes de la VYCHEGDA, productor de
DIANTEA color, estudis i proves del seu equip tècnic continua conduir contínuament
guanys tint composició, amb la màxima atenció a la seguretat i la seguretat del producte.

tons: Negre fosc marró 3-1:4-5-6 llum Ros Ros fosc Rossa lleugera marró marró-Ros
7-8-9; OR: 6.3 fosc daurat rossa; Coure: 7.43 or coure rossa; Fantasia: 3,05 xocolata;
Piolets: 9000 natural Ros súper.

instruccions d'ús: amb crema de coloració DIANTEA obtindrà resultats tècnicament
perfectes i impressionants. Crema de coloració DIANTEA ha de ser utilitzat amb emulsió
de peròxid d'hidrogen estabilitzat en una proporció de 1 part definitivament de la crema de
coloració + 1,5 de oxidant (meitat un tub (50 ml) + 75 ml, 30, oxigen estabilitzat 20 40
volums).

Importants: Crema de coloració DIANTEA també pot ser utilitzat com una dilució de tints
cabell tradicional 1 + 1 seguint l'esquema clàssic (1 part 1 part de color crema DIANTEA +
oxidant). Així, es pot destacar el més poder i donar més prominència a el nuançature al
mateix temps, mantenint perfectament sa brillantor i tonificar la fidelitat de color.

embalatge: 100ml tub, igual a 2 aplicacions.
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